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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Kampioenen gehuldigd
Uitgeest - Feest in het club-
huis van FC Uitgeest, vorige 
week dinsdagavond. Het sei-
zoen 2016-2017 heeft FC Uit-
geest het kampioenschap en 
de promotie naar de eerste 
klasse gebracht. Een pracht-
aanleiding voor een echte 
kampioensreceptie.
Na het Uitgeester kwartier-
tje werd er rond kwart over 
acht gestart door Louis Reu-
zenaar, secretaris van FC Uit-

geest en tevens voor de-
ze avond ceremoniemeester. 
Louis bedankte ook de sup-
porters en sponsors. Ande-
re sprekers waren voorzit-
ter Frans van Zijl, aanvoer-
der Stan Vrouwe (op de fo-
to links met burgemeester 
Wendy Verkleij), hoofdspon-
sor Peter de Groot, de Afval-
lende bal, de man die iede-
re week zorgt voor het week-
journaal op schrift en burge-
meester Wendy Verkley. Er 
werd ook afscheid genomen 

van mensen en deze werden 
bedankt voor hun inzet en 
beloond met een bloemetje. 
De spelers/begeleiders en 
vrijwilligers kregen het jaar-
boek, nu tevens kampioen-
schapsboek overhandigd. En 
voor iedere speler was er een 
prachtige bal. Aan het eind 
van het officiële gedeelte kon 
men heerlijk nagenieten/pra-
ten over het mooie jaar voor 
FC Uitgeest onder het ge-
not van een hapje en drank-
je. (Ger Bus)

Koe zoekt verkoeling
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd vorige week 
woensdag rond tien voor drie 
gealarmeerd wegens een koe 
te water langs de Broekpol-
derweg in Uitgeest. 
Voorbijgangsters hadden de 
koe al even in het water zien 
liggen. Nadat de brandweer 
gearriveerd was kwam ook 

de boer ter plaatse. Met be-
hulp van een tractor van de 
boer werd de koe uit de sloot 
gehaald en terug in het wei-
land gezet.
Nu de temperaturen oplopen 
zal het niet de laatste keer 
zijn dat een koe ervoor kiest 
om even af te koelen in de 
sloot. (bron: 112-Uitgeest.nl).

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

PINKSTEREN SLOFFEN FESTIVAL!
12 VERSCHILLENDE SMAKEN
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De actie loopt t/m: Niet geschikt <4 jaar
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Spaar mee voor

hoge kortingen op

Bibiza Connects!

Zie adv. elders in deze krant

Bóórdevol cabaret, muziek, toneel,
klassiek, film en Open Podium 

Kijk snel en koop nu alvast kaarten!
Programma ook verkrijgbaar o.a. bij Het Dorpshuis,

LeesLokaal en boekhandel Schuyt

Zie ook www.dezwaancultureel.nl

Nú Verkrijgbaar:
HET NIEUWE CULTURELE 
PROGRAMMA VAN 
DE ZWAAN CULTUREEL

Vandaag toegevoegd in 
deze krant
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Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
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Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - Zaterdag organi-
seerde de Oranje Stichting 
een braderie op een parkeer-
terrein aan de Middelweg. 
Door de extreme warmte lie-
pen de klanten al vroeg  op 
de braderie. Mede door de 
warmte werd het niet zo druk 
als gehoopt, maar de reacties 
van de standhouders waren 
alle zeer positief. ,,Wij kunnen 
met trots melden dat alle kra-
men verschillend waren.’’, al-
dus Juliette de By, eigenaar 
van Sizeup 3860 en een van 
de organisatoren. ,,De stand-
houder die heerlijke droge 

worst verkocht, complimen-
teerde ons daarmee, om-
dat veel braderieën en mark-
ten allemaal dezelfde artike-
len verkopen. Ook kregen wij 
nog een cadeautje van een 
plaatselijke winkel als dank 
voor de leuke braderie. Hoe 
leuk is dat?!’’
Het was dus een zeer ge-
slaagde dag, mede door de 
medewerking van de speel-
tuin en de standhouders. De 
braderie is zeker voor her-
haling vatbaar en de Oran-
je Stichting gaat hier over in 
beraad.

Drukte in Uitgeest op Hemelvaartsdag

Zonovergoten eerste 
Oer-IJ Expeditie

Uitgeest - Op Hemelvaarts-
dag vond de eerste editie van 
de Oer-IJ Expeditie plaats. 
Maar liefst 2.500 deelnemers 
wandelden mee in het prach-
tige Oer-IJ gebied. Een ge-
bied dat nog altijd gedomi-
neerd wordt door een grillige 
zijtak van de Rijn, die tot het 
begin van de jaartelling bij 
Castricum in zee uitmondde. 
Het evenement werd door Le 
Champion georganiseerd in 
samenwerking met de part-
ners Stichting Oer-IJ, Ge-

meente Castricum, Huis van 
Hilde, Gemeente Uitgeest en 
PWN. De wandelaars konden 
bij dit evenement kiezen uit 
verschillende routes van 9, 
15, 20 of 25 kilometer langs 
vele historische locaties. 
De drie langste wandeltoch-
ten deden Uitgeest aan, wat 
zorgde voor een gezellige 
drukte in het dorp. Op het 
‘t Regthuijs plein kon men 
even uitrusten en de exposi-
tie in het Regthuijs bezichti-
gen. (Foto’s: Ger Bus)

Kampioensfeest voor Stormvogels E2
Uitgeest - Vorige week 
had de concurrent verloren, 
waardoor Stormvogels E2 za-
terdag al als kampioen aan 
de wedstrijd begon. Tegen-
stander WWSV was gebrand 
op een goed resultaat, want 
bij winst zouden zij ook nog 
kampioen kunnen worden. 
WWSV begon erg goed aan 
de wedstrijd en Stormvogels 
was daar niet tege opgewas-
sen. 
Aanvankelijk ging de wed-
strijd gelijk op, maar in de 
tweede helft keek Stormvo-
gels tegen een 5-2 achter-

stand aan. In de laatste 10 
minuten werden nog twee 
wissels ingebracht. Dit pak-
te goed uit, want er werden 
weer doelpunten gemaakt. 
Helaas voor Stormvogels 
kwam de inhaalrace te laat 
en werd er uiteindelijk met 
8-6 verloren. Desalniettemin 
waren er bekers en bloemen 
geregeld en werd er in het 
clubgebouw van Stormvogels 
een klein feestje gevierd met 
taart en limonade. 

Afsluitend met een ijsje ging 
iedereen trots naar huis.
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Akersloot - Op het Gemaal 
1879 wordt de tweemaan-
delijkse expositie gewisseld. 
Vanaf zondag 4 juni expose-
ren er de zusters Gerda en 
Rina Velzeboer, ‘dochters van 
de kolenboer’. Hun vader was 
in de jaren 60 en begin 70 
een van de laatste kolenboe-
ren van Akersloot. 
Gerda maakt beelden en ob-
jecten van keramiek: ,,Mijn 
werk is zeer divers, vaak met 
ronde vormen of uit ronde 
vormen opgebouwd. Ik werk 
graag met Raku, een gla-
zuurtechniek uit Japan. Ri-
na fotografeert: ,,In de in het 
Gemaal 1879 hangende serie 
heb ik geprobeerd het Aker-
sloter Volkslied vast te leggen 
in HDR foto’s.” 

Al met al lijkt het weer een 
interessante expositie te 
worden, die een bezoek aan 
het Gemaal 1879 de moei-
te waar maakt. De expositie 
is te bezoeken op de zonda-

gen in mei en juni, te starten 
op 4 juni in het gebouw aan 
de Fielkerweg 4, Klein Dorre-
geest. Als de weersomstan-
digheden het toelaten zal het 
gemaal draaien.

Duo-expositie Haluschi 
en Garrie Oomkens 

Castricum - Tot en met 19 
juni is in De Oude Keuken 
een gezamenlijke expositie te 
zien van de plaatselijke kun-
stenaars Haluschi en Garrie 
Oomkens. Deze expositie zal 
ook een van de 25 stops zijn 
tijdens de naderende Kunst-
fi etsroute Castricum d.d. 3 en 
4 juni.
Haluschi is de kunste-
naarsnaam van Hannie Lut-
ke Schipholt. Op de foto 
een werk van haar hand. Zij 

werkt met olieverf op doek of 
op panelen, veelal met helde-
re en warme kleuren. De he-
lende werking van het bele-
ven van natuurschoon is op 
dit moment haar belangrijk-
ste inspiratiebron. 
De schilderijen van Garrie 
Oomkens tonen horizonnen, 
combinaties van land, lucht 
en zee. Zijn werk valt deels 
binnen de traditie van de 
Hollandse landschapsschil-
ders.

Vrijdagavond start Kunstfi etsroute
Castricum - Op vrijdag-
avond 2 juni gaat de 
Kunstfi etsroute Castri-
cum-Bakkum van start in 
Geesterhage met een ope-
ningsconcert door docen-
ten van Toonbeeld. Het 
concert biedt een gevari-
eerd aanbod. 

Tijdens de pauze van het 
concert zal Cor Smit van Oud 

Castricum de Kunstfi etsrou-
te offi cieel openen. Toegang 
van concert en Kunstfi ets-
route is gratis. 
Op de verschillende stops is 
niet alleen nieuw werk van de 
beeldend kunstenaars te be-
zichtigen, maar ook te koop. 
Met behulp van de vernieuw-
de website is het mogelijk 
om de stops met de smart-
phone te vinden. Daarnaast 

is ook de folder met route-
kaart weer beschikbaar. De 
folder is af te halen bij onder 
meer de bibliotheek, Gees-
terhage en natuurlijk de ver-
schillende stops. De opening 
is vrijdag 19.30 uur bij Toon-
beeld. Op 3 en 4 juni zijn 25 
stops te bezoeken, van 11.00 
tot 17.00 uur. Voor meer infor-
matie: www.kunstfi etsroute-
castricum.nl.

Op bedevaartreis naar Lourdes

Regio - Lourdesgroep Bis-
dom Haarlem-Amsterdam 
begeleidt al jaren bedevaart-
reizen naar Lourdes. Ze wor-

den aangeboden door Het 
Huis voor de Pelgrim. Lour-
desgroep Bisdom Haarlem-
Amsterdam bestaat uit vrij-
willigers die voor deelnemers 
hand- en spandiensten ver-
richten tijdens de reis naar en 
in Lourdes. De bedevaarts-
reis is voor ieder geschikt, 
ziek of gezond. Bij iedere 
reis zijn Nederlandse artsen 
en verpleegkundigen aan-
wezig. Wie bij CZ verzekerd 
is en  een medische achter-
grond heeft, kan informeren 
naar de hoge korting op de 

reis die de Lourdesgroep kan 
bieden. De volgende bede-
vaartsreis per vliegtuig, van-
af Maastricht is van 2 tot en 
met 7 september. Vanaf Den 
Bosch worden bussen inge-
zet naar Maastricht. Bij vol-
doende deelname vertrekt  
een bus vanuit Haarlem naar 
Maastricht. Bel voor informa-
tie Diaken Philip Weijers, 06-
53887641 of Joke Hoekman, 
06-42347729. Ook op www.
lourdesgroepbisdomhaarle-
mamsterdam.nl staat meer-
informatie. 

Pirates of the Caribbean 
Salazar’s Revenge in 3D

Johnny Depp keert terug als 
de iconische, roekeloze an-
tiheld Jack Sparrow in Pira-
tes of the Caribbean: Sala-
zar’s Revenge. In dit nieuwe 
avontuur krijgt Jack Sparrow 
te maken met zijn aartsvijand 
kapitein Salazar. 
Als alle spookzeelieden on-

der leiding van Salazar ont-
snappen aan de Devil’s Trian-
gle hebben ze maar één mis-
sie: alle piraten doden, Jack 
in het bijzonder. 

De enige hoop op overleving 
ligt voor Jack in het legenda-
rische Trident van Poseidon. 

Na een afwezigheid van tien-
tallen jaren keert de in Euro-
pa succesvolle dokter Ostrik 
Fiel terug naar zijn geboorte-
plaats Curaçao. Het bezoek 
herinnert hem aan veertig 
jaar eerder, toen een ogen-

Dubbelspel 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 15.45 & 21.15 uur zondag 

15.45 uur maandag 19.30 uur dinsdag 
20.00uur woensdag 15.30 uur 

Pirates of the Caribbean 
5 - 3D

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur maandag 16.00 uur 

woensdag 20.00
Pirates of the Caribbean 

5 - 2D
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur  

maandag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur  
woensdag 18.30 uur

Dubbelspel (Double play)
donderdag 20.00 uur vrijdag 18.45 

uur zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur dinsdag 14.00  

woensdag 21.00 uur 
Going in Style

vrijdag 16.00 uur dinsdag 20.00 uur 
Lady MacBeth
zaterdag 16.00 uur

The Circle
vrijdag 16.00 uur zondag 20.00 maan-

dag 16.00
Lion

zaterdag, zondag & maandag 13.30 
uur

The Boss Baby (NL) 3D
woensdag 15.30 uur 

The Boss Baby (NL) 2D
zaterdag, zondag & maandag 13.30 

uur
De Smurfen en het verloren 

dorp 2D

Programma 1 juni t/m 7 juni 2017

schijnlijk onschuldig domi-
nospel dramatische gevol-
gen had voor alle betrokke-
nen. intriges en pijnlijk ver-
raad. Gebaseerd op de ge-
lijknamige roman van Frank 
Martinus Arion.
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Uitgeest - Warm weer rond 
30 graden en met ‘n wind-
richting tussen Oost en Zuid. 
Dit was het scenario voor 
de eerste dagfond wed-
vlucht van het jaar niet van-
uit het Franse Châteaudun, 
maar door de straffe oostelij-
ke wind uit voorzorg naar ‘n 
meer oostelijk liggende los-
plaats Gien op 560 km. On-
danks de voorspelde matige 
weersomstandigheden wa-
ren er op donderdagavond 
toch nog ‘n 132 duiven in-
gebracht door 6 liefhebbers 
waaronder vier fondmannen. 
Regelmatig de weerberichten 
volgend en de vele internet-
sites afkijkend of er wel voor 
de zaterdag ‘n mogelijkheid 
zou zijn om vroeg in de mor-
gen te kunnen lossen met het 
warme weer in het verschiet. 
Na wijs beraad en in goed 
overleg met de weersdes-
kundige van het IWB konden 
de duiven zaterdagmorgen 
om 6.45 uur worden gelost. 
Onderweg zou de strakke en 
heldere lucht de temperatuur 
snel doen oplopen naar tem-
peraturen boven de 30 gra-
den. Met deze opgedane in-

formatie settelde elke lief-
hebber zich enthousiast rond 
half twaalf op z’n uitkijk-
post om ‘n eerste glimp van 
een van zijn duiven te kun-
nen zien bij aankomst. En het 
werd wachten en nog eens 
wachten, voorspellingen niet 
van de lucht maar gewoon 
geen duiven op de klep. Tot-
dat na bijna 7 uur vliegen de 
eerste melding kwam van Ys-
brand Kaptein uit Akersoot. 
Ysbrand Kaptein is een van 
de betere zgn. overnachting-
vliegers van Nederland. Dit 
soort vluchten van plm. 550 
km zijn voor Ys z’n duiven 
eigenlijk de opwarmvluch-
ten naar het langer werk met 
afstanden tussen 800 en de 
langste naar Barcelona van 
rond de 1250 km, waar hij 
al meerdere jaren op excel-
leerde met fraaie uitslagen. 
De duif van Ys maakte een 
snelheid van 1344.069 mpm 
(ruim 80 km per uur) De uit-
slag van de eerste vijf lief-
hebbers van de 1e dagfond-
vlucht op zaterdag 27 mei 
luidt als volgt; 1-3-4-5-9e Ys-
brand Kaptein uit Akersloot, 
2e Comb. J. Hommes & Zo-

       Zo vlogen 
       de duiven 

nen uit Akersloot, 7-13-18-
24-26e Peter Schellevis uit 
Uitgeest, 6-11e Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot. en 
8e Wim van Hoolwerff uit Uit-
geest. De taartprijs van deze 
vlucht ging naar de duif op 
de laatste plaats in de uitslag 
van Peter Schellevis en de at-
tractieprijs geschonken door 
Peter Schellevis gaat naar de 
Comb. J. Hommes & Zonen 
met hun duif op de 2e plaats 
in de uitslag.  Deze overwin-
ning van Ysbrand Kaptein 
was tevens goed voor een 
15e plaats in het CC 3/A te-
gen 52 deelnemers met 957 
duiven en ‘n 31e plaats in 
de gehele Kring 3, tegen 98 
deelnemers met 1575 duiven. 
Volgende week de 2e Mid-
fond vlucht vanuit het Fran-
se Morlincourt op (plm. 350 
km). (Hein Berkhout)

Ysbrand Kaptein

Veelzijdig nieuw seizoen 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - De Zwaan Cul-
tureel heeft deze week haar 
programma gepresenteerd 
voor het nieuwe seizoen. De 
organisatie heeft het neus-
je van de zalm voor u uitge-
nodigd. Het programma biedt 
verrassend cabaret, heerlijke 
muziek en inspirerend thea-
ter en een leuke familievoor-
stelling. 
Nieuw is de uitbreiding van 
het aantal klassieke koffie-
concerten op de zondagoch-
tend door professionele mu-
zikanten.
Er worden weer boeien-
de filmhuisfilms gedraaid op 
de vrijdagavond en is er el-
ke maand weer een Open 
Podium op de zaterdag, met 
afwisselende optredens van 
getalenteerde muzikanten en 
artiesten.
De eerste echte theateravond 
wordt een knaller. Zaterdag 
23 september met niemand 
minder dan Tim Akkerman. 
En hoewel het seizoen nog 
moet beginnen en er heel 
veel mooie voorstellingen zijn 
om naar te kijken, verheugt 
men zich nu al op de afslui-
ter van het seizoen, een heus 
theaterdiner met medewer-

king van Marjolein Meijers. 
Wat is er nu leuker dan etend 
een cabaretvoorstelling bij-
wonen?
Dit alles door de inzet van de 
vrijwilligers, de vrienden en 
de sponsors. Zonder hen zou 
het niet mogelijk zijn om de 
voorstellingen, het Filmhuis 
en het gezellige Open Podi-
um  neer te zetten. 
Neem even de tijd en struin 
door ons programmaboekje. 
Er zit ongetwijfeld iets voor je 
bij. En koop alvast online de 
toegangskaarten via de web-
site of via het bestelformu-
lier in het programmaboek-
je. Dan weet je zeker dat je 
een plaats hebt in het leukste 
theater van Uitgeest.

Het programmaboekje zit 
voor een gedeelte van Uit-
geest in deze krant. Wie het 
niet bij de krant treft kan het 
ophalen in Het Dorpshuis, bij 
boekhandel Schuyt of bij het 
Leeslokaal. In het program-
maboekje is veel informatie 
te vinden, maar de website 
is nog completer en actueler.  
Ga naar www.dezwaancultu-
reel.nl  of kijk eens op Face-
book.

Formule Jumbo vooral klantvriendelijk

Op 6 juli 2011 opende Jumbo 
Uitgeest haar deuren. Mede-ei-
genaar Richard Visser weet het 
nog precies: “Het was dubbel 
feest want mijn zus was die dag 
jarig.” Richards vader, Fred Vis-
ser, beheerde vroeger Super de 
Boer in Uitgeest en hij werkte 
op deze locatie dus vreemd was 
de supermarktwereld niet voor 
hem. 

Door: Monique Teeling

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e? verkoop@uitgeestercourant.nl

Jumbo

Richard en Perry
Richard werkte al met collega Perry 
Wijker bij een andere supermarkt-
keten voordat zij samen besloten als 
zelfstandige in de franchiseformule 
van Jumbo te stappen. Zij vullen el-
kaar prima aan. Waar de een op com-
mercieel gebied thuis is, weet de 
ander veiligheid, orde en netheid te 
bewaken.  

Laagste prijs
Jumbo garandeert de laagste prijs 
waardoor men wekelijks, het hele jaar 
door, voordeel haalt. Richard: “Wij 
triggeren de klant met jaar- en sei-
zoensaanbiedingen. Onze prijsmeters 
meten andere formules door maar de 
klant is ook prijsmeter. Zij vertellen 
ons echt wel wanneer het ergens an-
ders goedkoper is en daar spelen wij 
weer op in. Daarom is het belangrijk 
om goed naar  klanten te luisteren en 
met hen te praten. Wij zijn veel op de 
werkvloer te vinden om niets te mis-
sen en bij te kunnen sturen.

Personeel
Momenteel heeft Jumbo Uitgeest 
102 medewerkers. Een geliefde werk-
plek blijkt want op vier vacatures  
kwamen 80 sollicitaties binnen. Ge-
keken wordt vooral naar hoe iemand 
binnenkomt. Perry: “Wij willen aan 
de houding zien dat iemand het leuk 
vindt om bij ons te komen werken. 
Klantvriendelijkheid staat hoog in het 

vaandel. Nieuwe werknemers krijgen 
een 7 zekerheden training waarin men 
leert welke garanties Jumbo de klant 
geeft. Een baantje in een supermarkt 
is niet simpel. Denk bijvoorbeeld aan 
automatisering, daar komt heel wat 
kundigheid bij kijken.” 

Extra’s
Sinds enige tijd heeft Uitgeest een 
online dienst waar men op werkda-
gen de bestelling ingeeft en de bood-
schappen kan ophalen bij het ‘Pick Up 
Point’ of laten thuisbezorgen. Thuis-
bezorgen is iets wat steeds vaker 
gebeurt en Perry ziet een toename 
van aanvragen. Perry: “Laatst door 
iemand die door een operatie twee 
maanden lang niet zelf kon komen, 
voor diegene een hele geruststel-

ling. Of als je een feestje geeft en niet 
door de winkel wilt sjouwen, dan is 
het gemak ook prettig.” 
Eind dit jaar hoopt Jumbo uit te brei-
den door een aanbouw richting Gees-
terweg zodat het nog ruimer wordt 
en het assortiment groter.

Betrokken
Jumbo Uitgeest wil graag lokaal be-
trokken zijn en probeert overal een 
beetje aan mee te doen. Regelmatig 
wordt er gesponsord door middel van 
een goed gevulde boodschappentas. 
Jumbo is betrokken en ook zeer ac-
tief. Afgelopen weekend waren daar 
de Jumbo Racedagen en eind juni is 
er ‘Share a perfect day’ een bruisend 
festival in Hilvarenbeek. Voor informa-
tie: www.shareaperfectday.nl 

JumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumboJumbo
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Uitgeest - In de Uitgeester 
Courant van 10 mei stond in 
de rubriek Wie is wie een fo-
to van tamboerkorps ZOS-
NO (Zonder Onderlinge Sa-
menwerking Nooit Overwin-
nen). Dit is slechts een ge-
deelte van het korps. Op de 
foto van deze week zien we 
een aantal verkenners waar-
mee het allemaal begonnen 
is. Rond 1950 kregen zes jon-
gens trommelles van tam-
boermaître Cees Berkhout. In 
zijn woning oefenden ze op 
stukjes hout om daarna met 
de grote trommels de straat 
op te gaan. De trommels wa-
ren gemaakt van oude meel-
tonnen die geschonken wa-
ren door bakker Putter. Later 

kwamen er drie leden van de 
harmonie bij, ieder met hun 
eigen kleine trommel. Het 
korps groeide en op de foto 
hier onder zien we een aan-
tal jonge gidsen die op de pij-
per spelen. Dit is een dwars-
fluit zonder kleppen gemaakt 
van eboniet. Zij kregen les 
van Siem Hoope, muzikant en 
muziekleraar met een winkel 
aan de Middelweg.

In de 50er en 60er jaren wer-
den in veel dorpen en steden 
in Noord-Holland muziek-
concoursen georganiseerd. 
Ook ZOSNO deed daar aan 
mee. Zo ook aan de nationa-
le marswedstrijd in ons eigen 
dorp.  

Tamboerkorps ZOSNO uit 1957

Voorop Cees Berkhout, achter van links naar rechts: Jan Frey-
ee, Arie Mul, Gert Willemse, daarachter Jan de Vries, Cor Been-
tjes en Jaap Tiebie

Stap op de fiets voor 
Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - Vereniging Oud 
Uitgeest doet dit jaar mee 
aan de Rabo Fietsdag op 
11 juni. Leden en niet-leden 
kunnen kiezen uit 3 routes. 
De start is tussen 09.30 uur 
en 11.30 uur. Met een finish-
tijd van 16.00 uur. Aanmel-
den en starten kunt u bij de 
Patatoloog, Rijksstraatweg 

122A of bij IJsclub Kees Jon-
gert,  Adelaertlaan 5 beide 
in Heemskerk. Fietst u mee 
voor Vereniging Oud Uit-
geest? Het is een gezellig 
evenement en hiermee on-
dersteunt u de vereniging.  
Meer informatie kunt u vin-
den op de site van de Rabo-
bank.

Vroeger.....
Maandelijks haaltt de vereniging Oud Uitgeest 

herinneringen op in deze rubriek

Tuin in beeldTuin in beeldTuin in beeld

Tuin in beeldTuin in beeldTuin in beeldTuin in beeldTuin in beeld
Het open tuinen weekend van Groei en Bloei is dit jaar op 17 en 18 juni. In aanloop 
naar dit weekend brengt Monique Teeling wekelijks een tuin van een van de deelne-
mers in beeld.

Uitgeest - Een zeer divers 
programma bieden de tui-
nen van Ineke Rumphorst en 
Margret de Reus aan Hoge-
weg 64, 66 en 70 in Uitgeest. 
De twee zussen zit het tuinie-
ren in het bloed want zij wo-
nen op een deel van de oude 
bloembollenkwekerij van hun 
ouders. De tuinen zijn ruim 
2500 m2 groot en onderling 
verbonden. Bij binnenkomst 
valt direct de weldadige rust 
op en het groen zorgt voor 
spontane mindfulness. Vroe-
ger keek men hier tot aan de 
duinen en kweekte vader Piet 
Ixia en Sparaxis bloembollen. 
Dat tuinieren tijd en energie 
kost, weten beide zussen als 
geen ander. Ineke: “Als ande-
re kinderen vroeger met va-
kantie gingen, waren wij aan 
het mopperen want voor ons 
was dat de drukste perio-
de van het jaar.  Wij moesten 
helpen met zeven, sorteren 
en pitten trekken.” 
Ondanks dat moeten zij be-
smet zijn geraakt met het 
tuindersvirus want met hulp 
van beider echtgenoten heb-
ben Ineke en Margret hun 
gebied omgetoverd tot pa-
radijsjes. Er zijn diverse leu-
ke zitjes om te genieten on-
der genot van een biologi-
sche Italiaanse koffie, krui-
denthee en een ruim assorti-
ment home made gebak. Ver-
schillende biologische pro-
ducten worden verkocht als 
jam, chutney en andere inge-
maakte producten. Voor ei-
gen gebruik laat Ineke van 
haar appels in de Betuwe ap-
pelsap maken en heeft dan 
voor een jaar genoeg in de 
kast staan.
Verder maakt zij van pruimen 
zalige likeurtjes. Het hele sei-
zoen wordt in de tuin ge-
werkt, alleen ’s winters is er 
iets minder te doen. Bij Mar-
gret ligt de nadruk op bloe-
men. Zij haalde haar vakdi-
ploma bloemsierkunst en en-
thousiast vertelt zij dat tijdens 
het Open Tuinen Weekend 
verschillende bloemen in vol-
le bloei zullen staan. Achterin 
is haar man aan het werk in 
de moestuin waar onder een 
wit net wortel en prei hun 
best doen te groeien. Broer 
Frans heeft drie lease scha-
pen en een geit lopen die 
aandacht van kinderen zullen 
waarderen. 
Maar er is meer. Op zaterdag 
17 juni kan men deelnemen 

aan een twee uur durende 
rondwandeling met biolo-
ge Wies Teepe. Het thema is 
‘eetbare natuur’, voor 5 euro 
inclusief koffie en proeverij. 
Hiervoor dient men zich van 
te voren op te geven. Uiterste 
inschrijfdatum 6 juni via in-
fo@deblauwevogel.bio.
In de 150 jaar oude Barg is 
een expositie van kunstenaar 
Jacob Kleijn te zien. Zijn werk 
als Beeldend Kunstenaar en 
Choreograaf komt samen in 
zijn schilderijen. Gepensio-
neerd huisarts Rob Sleutel-

berg experimenteert met ver-
schillende soorten hout en 
maakt daar de meest uit-
eenlopende design voorwer-
pen van als meubels, scha-
len en lampjes. Zelf noemt hij 
het een uit de hand gelopen 
hobby maar het is zeker ‘t be-
kijken waard. In de tuin staat 
ook sinds een aantal jaren 
een bijenkas van imker Mar-
tien Kaptein. Hij zal aanwezig 
zijn met informatie over de 
bijen en er is honing van de-
ze tuin en omgeving. (Moni-
que Teeling)

Links Margret, rechts Ineke

Klaar voor de toekomst
Uitgeest - Tussen de Mei-
doornstraat en de Berken-
straat was de gasregulateur 
aan vervanging toe.
De nieuwe regulateur is klei-
ner als de oude, die al sinds 
1967 dienst deed. Het koppe-

len van de leiding aan de la-
gedrukkant en aan de hoge-
druk kant wordt gedaan door 
middel van fotolassen en 
mag alleen door een speci-
alist van Stedin gedaan wor-
den. (Ger Bus)
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Stichting Cornelis Corneliszoon gooit het bijltje er bij neer

Herbouw houtzaagmolen 
in Uitgeest lijkt van de baan
Uitgeest - De Stichting Cor-
nelis Corneliszoon van Uit-
geest staakt het zoeken naar 
mogelijkheden om een his-
torische houtzaagmolen op 
het Erfgoedpark De Hoop te 
herbouwen. Het bestuur ziet 
geen mogelijkheden meer 
om de financiering van het 
project rond te krijgen. Hoe-

wel de initiatiefnemers over-
tuigd zijn van kostendekken-
de exploitatiemogelijkheden, 
lukt het niet om aan de voor-
waarden te voldoen die wor-
den verlangd om startkapitaal 
te kunnen verwerven.
De plannen voor een com-
mercieel werkende houtzaag-
molen met daarnaast een mu-

seale presentatie over de be-
tekenis van Cornelis Corne-
liszoon van Uitgeest als uit-
vinder van de houtzaagmo-
len kennen een lange voor-
geschiedenis. Bedoeling is 
steeds geweest om met de 
combinatie ambachtelijk be-
drijf en toeristentrekker een 
‘levend monument’ op te 
richten als eerbetoon aan 
Cornelis, rond 1600 de uitvin-
der van de houtzaagmolen.
Met de aanleg van het erf-
goedpark is op initiatief van 
particulieren al eerder een 
begin gemaakt. Door allerlei 
verwikkelingen is de bouw 
nooit afgemaakt en stil ko-
men te liggen. Er werd des-
tijds wel al een fundering 
voor de molen aangelegd en 
er staan verschillende ge-
bouwen, waaronder een klei-
ne molen bedoeld om latten 
mee te zagen. Er werd toen 
al meer dan een miljoen eu-
ro uitgegeven aan infrastruc-
tuur en diverse bouwwerk-
zaamheden. Nu staat alles 
te verpauperen; achter een 
dicht hek en ontoegankelijk 
voor het publiek. Het com-
plex is op dit moment eigen-
dom van het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer (het Raum).  Het maakt 
een desolate indruk.

Nieuwe stichting
Vijf jaar geleden alweer was 
er een nieuwe groep enthou-
siaste burgers die het plan 
opvatte om in samenspraak 
met andere betrokken par-
tijen een ultieme poging te 
doen het project af te maken. 
De teloorgang ging ze aan 
het hart. De kapitaalsvernie-
tiging was ze een doorn in 
het oog. Er werd een nieuw 

bedrijfsplan geschreven. Het 
Raum stond open voor over-
leg en samenwerking. Ook 
bij de gemeente Uitgeest en 
in de gemeenteraad was er 
sympathie voor het nieuwe 
initiatief. 
Voor het terrein aan de 
zuidoever van het Uitgeester-
meer is het Raum al jaren op 
zoek naar ondernemers die 
zich daar naast het molen-
complex willen vestigen. Er 
werd gedacht aan horeca en 
ambachtelijke bedrijfjes. Uit-
eindelijk kwam een project-
ontwikkelaar met het idee er 
een kleinschalig wijkje met 
zo’n 60 recreatiewoningen 
neer te zetten. De initiatief-
nemer was bovendien bereid 
als tegenprestatie de bouw 
van de molen financieel mo-
gelijk te maken.

Maar de gemeenteraad Uit-
geest sprak zich vorig jaar in 
meerderheid uit tegen verde-
re bebouwing van de zuidoe-
ver van het Uitgeestermeer 
en daarmee was het bouw-
project, waarbij de recrea-
tiewoningen zou worden ge-
combineerd met de realise-
ring van het historisch hout-
zaagmolencomplex, van de 
baan. 

Wel steun, geen geld
De Stichting Cornelis Corne-
liszoon moest op zoek naar 
een nieuwe financier. Het be-
stuur is ruim een jaar inten-
sief bezig geweest om te on-
derzoeken waar startkapi-
taal vandaan kon komen. Er 
zijn diverse deskundigen ge-
raadpleegd, gesprekken ge-
voerd met bestuurders en er 
is intensief overlegd met poli-
tieke partijen. Op verzoek van 
het Raum is het bedrijfsplan 
met behulp van externe advi-
seurs geactualiseerd. Er was 
steeds veel bijval  voor het 
project maar dat leidde nooit 
tot uitzicht op concrete finan-
ciële steun. 
Het bestuur had gehoopt 
en ingezet op een meer pro 
actieve betrokkenheid van 
overheden die het belang 
van het project onderkennen. 
Het park zorgt tenslotte voor 
werkgelegenheid, past in het 
toeristisch beleid en is his-
torisch cultureel van boven-
regionale betekenis. Maar 
de plannen van de stich-
ting werden bekeken als die 
van een puur zakelijk initia-
tief. Bij een beoordeling wer-
den strikte criteria aangelegd 
die ook voor de commercië-
le partijen uit de marktsector 
gelden. 
Met name waar het gaat om 
het afgeven van garanties 
voor verwachte omzet en op-
brengst uit de houtzagerij, de 
inkomsten uit entreegelden 
van het museum en de invul-
ling van de operationele or-

ganisatie is het bestuur van 
Cornelis niet in staat de ver-
langde zekerheid te bieden. 
De stichting is een initiatief 
zonder winstoogmerk, waar-
bij vooral een beroep wordt 
gedaan op vrijwilligers. 
Bij het college van burge-
meester en wethouders in de 
gemeente Uitgeest bestaat 
de principiële bereidheid fi-
nancieel bij te dragen aan het 
project, maar dan moet het 
plan wel zijn voorzien van een 
positief advies van het Raum. 
Het recreatieschap doet dat 
echter alleen als er meer ze-
kerheden over een duurzame 
bedrijfsvoering kunnen wor-
den afgegeven. 

Levensvatbaar
Het bestuur van Corne-
lis heeft ook intensief ge-
zocht naar zakelijke partners 
in de marktsector. Er was be-
langstelling, maar uiteindelijk 
werd geen partij gevonden 
die wilde meebetalen. Een 
gulle gever trok zich terug 
omdat het hem allemaal te 
lang duurde. Ook bij een be-
roep op Goede Doelenfond-
sen is een positieve aanbe-
veling van betrokken publie-
ke partijen van belang. Die is 
er dus niet gekomen. 
Hoewel de stichting de acti-
viteiten staakt om verder te 
zoeken naar mogelijkheden 
voor het afbouwen van het 
erfgoedpark, blijft het bestuur 
bij haar standpunt dat het 
historische houtzaagmolen-
complex een kansrijk en le-
vensvatbaar project is. Voor-
zitter Cees Hazenberg: ,,Ei-
genlijk staan alle signalen op 
groen. De exploitatie begro-
ting ziet er goed uit. We heb-
ben zeer goede contacten 
met de Zaanse Schans, Am-
sterdam zoekt wanhopig naar 
alternatieven om de groeien-
de toeristenstroom te kunnen 
verwerken en ook de provin-
cie is samen met de regio op 
zoek naar nieuwe mogelijk-
heden om de recreatie hier 
duurzaam te bevorderen. Dan 
heb ik het nog niet eens over 
de ideeën die er zijn voor het 
betrekken van jonge men-
sen bij de houtzagerij om zo 
de kennis van het ambacht in 
stand te kunnen houden.’’
Het besluit te stoppen is dan 
ook met pijn is het hart ge-
nomen. ,,Maar we kunnen 
het niet alleen’’, zegt Hazen-
berg. ,,We hebben alles wat in 
ons vermogen ligt gedaan om 
het project weer vlot te trek-
ken. Misschien dat er iemand 
anders opstaat om ons werk 
over te nemen. Ik ben er van 
overtuigd dat die houtzaag-
molen er toch een keertje 
komt. Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest, die met zijn uit-
vinding van de houtzaagmo-
len zo belangrijk was voor 
ons land, verdient dat.’’

Een loods en de lattenzager op het inmiddels sterk verpauperde erfgoedpark

Politie pakt zwaard af 
van man in Uitgeest
Uitgeest - Op een recrea-
tieterrein in Uitgeest is door 
de politie een zwaard inge-
nomen. Een man, zijn zwaard 
en nog drie anderen waren 
eerder op de dag in een win-
kel gezien, waarna winke-
lend publiek de politie had 
opgebeld. “Sommigen leven 
kennelijk nog in de middel-
eeuwen. Sinds allerlei aan-
slagen nemen wij geen en-
kel risico meer”, schrijft de 
politie op Facebook. “Men-
sen met wapens kunnen het 

op onschuldige burgers heb-
ben gemunt. Maar ook zon-
der kwaad in de zin neemt 
iemand met een wapen een 
groot risico voor zichzelf.”
De politie laat weten altijd se-
rieus te reageren als er wa-
pens worden gezien. “Wij 
gaan er áltijd vanuit dat een 
wapen echt is of bedoeld om 
letsel toe te brengen.”
Het zwaard is door de politie 
ingenomen. Het is niet duide-
lijk waarom de man het wa-
pen bij zich had.

Vieringen O.L.Vrouwe Geboorte
Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen gepland: Woens-
dag 31 mei: 19.00 uur H. Eu-
charistieviering in de ka-
pel. Vrijdag 2 juni: 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
in Geesterheem m.m.v. de 

Cantorij en met koffiedrin-
ken.  Zaterdag 3 juni: geen 
viering. Zondag 1e Pinkster-
dag 10.00 uur, H. Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo 
en kinderkerk en koffiedrin-
ken. Maandag 2e Pinkster-
dag 10.00 uur, H. Eucharistie-
viering m.m.v. de Cantorij.





De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT

Beverwijk - Uit eten gaan wordt 
een ware belevenis wanneer je 
kiest voor Wereldrestaurant Be-
verhof. Lekker onbeperkt genieten 
van een zeer grote hoeveelheid ge-
rechten, zelf opscheppen wat je wilt 
gaan eten en dit alles in een sfeer-
volle ambiance op de bovenver-
dieping van winkelcentrum Bever-
hof. Tijdens het pinksterweekein-
de krijgen alle gasten bij betaling 
een waardebon, goed voor 5,00 eu-
ro korting bij het volgende bezoek!

Het nieuwste en grootste restau-
rant van Beverwijk heeft een vlie-
gende start gemaakt. Veel bewo-
ners van de regio hebben er inmid-
dels een bezoek gebracht en som-
mige gasten hebben al meerde-
re keren gereserveerd. Bij Wereld-
restaurant Beverhof bepaalt ieder-
een helemaal zelf de samenstel-
ling van de maaltijd en de grootte 
van de porties. Een stuk Italiaan-
se pizza? Een hamburger of rib-eye 

van de grill? Of toch liever wat oes-
ters en kreeft, in combinatie met 
een garnalencocktail? Ook tradi-
tionele Aziatische gerechten, van 
foe yong hai tot pekingeend, zijn er 
verkrijgbaar. Of wordt het een por-
tie frites met inktvisringen, kipnug-
gets of een frikandel? Voor de kin-
deren is er zelfs een verlaagd buf-
fet, waar ze zelf hun bord vol kun-
nen scheppen. Bovendien is ook bij 
de samenstelling van het dranken-
assortiment rekening met de klein-
tjes gehouden. Er staat zelfs een 
suikerspinmachine en de beken-
de ijsdrank Slush is ook aanwezig. 
Na afl oop van de maaltijd kunnen 
de kinderen zich uitleven in de in-
pandige speeltuin, terwijl de ouders 
gezellig natafelen. Reserveer nu zit-
plaatsen voor het pinksterweekein-
de en kom extra voordelig kennis-
maken met Wereldrestaurant Be-
verhof. Kijk op www.wereldrestau-
rantbeverhof.nl voor uitgebreide in-
formatie.

Wereldrestaurant Beverhof:
Kortingsbon tijdens 
pinksterweekeinde

se pizza? Een hamburger of rib-eye formatie.

Gratis 06-polsbandjes
Castricum - Op het strand worden gra-
tis PAW Patrol 06-polsbandjes uitge-
deeld door de Reddingsbrigade. Op het 
06-polsbandje kunnen ouders hun te-
lefoonnummer noteren en kan een ge-
vonden kind sneller met de ouders wor-
den herenigd. De Reddingsbrigade 
geeft ook tip: ,,Maak afspraken met je 
kind. Spreek een herkenbaar vast punt 
af voor als jullie elkaar kwijt raken, bij-
voorbeeld een strandtent of verdwaal-

paal met herkenbare afbeelding. Kind 
kwijt? Waarschuw direct de Reddings-
brigade en begin met zoeken. Een ver-
dwaald kind loopt meestal  eerst met de 
zon in de rug weg. Meisjes met lange 
haren lopen vaak met tegen de wind in. 
Spreek met je kind af dat als hij of zij jou 
kwijt raakt hij of zij naar de Reddings-
brigade gaat om hulp te vragen. En zorg 
dat de mobiele telefoon voldoende is 
opgeladen.” Foto: RL.Photographics.

Roos Briefjes fl oreert bij 
top van Nederland

Limmen -  Afgelopen weekend werd 
tijdens tropische temperaturen in Pan-
ningen de tafeltennisfi nale van de Nati-
onale Jeugdmeerkampen gespeeld. 
Twee dagen lang hebben de twaalf bes-
te spelers in elke leeftijdscategorie ge-
streden om de titels. Uniek is dat de 
spelers tegen alle elf opponenten spe-

len. De tienjarige Roos Briefjes kwam uit 
in jongste leeftijdscategorie en eindigde 
op een elfde plaats van Nederland. 
Door haar afgedwongen kwalifi catie 
voor deelname aan de Top 12 is Roos de 
tweede speelster van TTV Limmen die 
de fi nale van Nederland bereikt heeft.

Nog een kampioen
Limmen - De jongens onder de 13-2 van voetbalvereniging Limmen zijn kampioen 
geworden in de vierde klasse. Op de foto bovenste rij: Dean, Jeroen, Benjamin, Ti-
mo. Mees en Tein. Onderste rij: Daan, Ivan, Max, Stef en Christian.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze fraaie Sneeuwklokjesboom staat volop in 
bloei in de tuin van Uitgeester Nico Brantjes. De Sneeuwklok-
jesboom bloeit in april-mei met witte klokvormige bloemetjes 
die onderaan de takken en twijgen hangen. Na de bloei vormt 
de boom ongeveer 4 centimeter grote noten met 4 vleugels. 
Wordt als boompje of als struik ongeveer 6 tot 8 meter hoog 
en staat graag op een zonnige plaats en op een voedselrijke 
bodem. Het eivormige ovale blad verkleurt in de herfst prach-
tig geel. Foto en tekst: Ger Bus

Meidenteam kampioen
Uitgeest - Op het eerste 
meidenteam tot en met 14 
jaar van Tennisclub Uitgeest 
stond deze voorjaarscompe-
titie geen maat. De 7 speel-
sters, die iedere week in een 
andere samenstelling start-
ten, wonnen alle competitie-
dagen op rij. Op de laatste 
competitiedag 28 mei had-

den de Uitgeesters genoeg 
aan slechts één overwinning. 
Alle  tennisvriendinnen in 
het roze kwamen de laatste 
speeldag de medaille voor 
het kampioenschap in ont-
vangst nemen.
Van links naar rechts Shan-
na, Dewi, Sanne, Quinte, Zoë, 
Rosa en Lotte.

AHA productions met 
Elbert Kooy in de Zwaan
Uitgeest - Een jaar lang 
toerde AHA productions uit 
Velsen zeer succesvol door 
Nederland met de zelfge-
schreven muziektheatervoor-
stelling ‘Niemandslied’. Over-
al werd de voorstelling met  
enthousiasme ontvangen 
en kregen zang en spel veel 
complimenten. Het verhaal 
gaat over zes mensen die el-
kaar in een wachtkamer tref-
fen. Zij voelen zich niemand. 
Een stem, het zevende perso-
nage, vraagt hen om hun nie-
mandslied, waarmee ze zich-
zelf en elkaar verder helpen. 

Althans dat is de bedoeling. 
Met tragiek en humor, 
scherpte en kwetsbaarheid, 
speelt een zevental getalen-
teerde spelers dit stuk op 3 
juni met veel plezier in De 
Zwaan in Uitgeest en dat is 
niet helemaal toevallig. Een 
van de spelers is geboren 
en getogen Uitgeester Elbert 
Kooy en hoewel hij inmiddels 
in Assendelft woont, draagt 
hij Uitgeest nog steeds een 
warm hart toe. Elbert: “Wij 
sluiten ons tournee af in De 
Zwaan en dat vind ik enorm 
leuk, een soort thuiswed-

strijd. Maar omdat het niet in 
de culturele agenda staat, wil 
ik op deze manier bekend-
heid geven aan ons komende 
optreden.” Dan lachend: “Het 
klinkt misschien opscheppe-
rig maar we hebben zoveel 
lovende woorden mogen ont-
vangen, mensen zeiden zelfs 
‘dit moeten we nog een keer 
zien’! Hoe gaaf zou het zijn 
als De Zwaan straks vol zit?” 
Vorig jaar oktober ontving de 
groep met een eerdere pro-
ductie drie nominaties voor 
een amateur musical award, 
een teken dat men AHA pro-
ductions op waarde weet te 
schatten. 
De voorstelling begint 3 ju-
ni om 20.30uur. Kaarten via 
www.aha-productions.nl of 
aan de zaal. (Monique Tee-
ling)

Uitgeest - Debuterend dich-
ter Bob Blinkhof verraste 
vriend en vijand op dinsdag 
16 mei door met zijn eerste 
publieke optreden als dich-
ter de tweede plaats te be-
machtigen. De prijs viel hem 
ten deel door de publieksjury 
van ‘Dichter aan Zee’, die bui-
tengewoon enthousiast was 
over zijn nieuwe versjes. Het 
verschil met de eerste plek, 
die was gereserveerd voor 
Paul Roelofsen, was slechts 
één stem. ‘Dichter aan Zee’ is 
een onderdeel van het kunst-

evenement ‘Ezels en Kwas-
ten’ in Wijk aan Zee.
Bob Blinkhof presenteert 
op 2 juni zijn debuutbun-
del ‘Het is Gelukkig niet Be-
wolkt Vandaag’, in Dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest. 
Het belooft een bijzondere 
avond te worden, waarbij hij 
zijn versjes laat horen in een 
theatersetting met videoclips, 
Bert-Jan van der Kooy (dan-
ser), een zangeres en de au-
teur Gerard Korver komt een 
lezing geven. Wilt u aanwe-
zig zijn bij die avond, meldt 

Uitgeest - Debuterend dich- evenement ‘Ezels en Kwas-

Tweede plaats bij Dichter aan Zee

Bob Blinkhof presten-
teert debuutbundel

u zich dan van tevoren aan 
via info@bobblinkhof.nl. (fo-
to: Olof Wessels)

Buitendeurcollecte Week 
Nederlandse Missionaris 
Uitgeest - Zoals ieder jaar 
met Pinksteren houdt de 
AMO een buitendeurcollec-
te voor de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). De col-
lecte zal plaatsvinden na af-
loop van de Hoogmis in de 
R.K kerk  op 1e Pinksterdag. 
Thema dit jaar is: geloven in 
de ander.
Missionarissen geven zo veel 
en vragen weinig. Gedreven 
door hun geloof en naasten-
liefde zetten missionarissen 

en missionair werkers zich in 
voor de kwetsbaren in de sa-
menleving. Zij geloven in de 
ander en blijven waar ande-
ren gaan. Onze steun heb-
ben ze hierbij hard nodig. 
Door betrokkenheid en ge-
bed, maar ook fi nancieel. U 
kunt daarin het verschil ma-
ken. Niet alleen voor honder-
den missionarissen en mis-
sionair werkers – ook voor 
de mensen met en voor wie 
zij werken. Steun de actie en 

laat zien dat we in onze Ne-
derlandse parochies allemaal 
achter onze missionarissen 
staan.

Meer informatie over de 
WNM en de verhalen van de 
gedreven missionair werker 
Ellen Schouten in Venezuela 
en missionaris pater Nol Ver-
hoeven in Kameroen vindt u 
op: www.weeknederlandse-
missionaris.nl.

Uiteraard is het ook moge-
lijk om een bijdrage over te 
maken via de AMO: IBAN 
NL RABO 0152101950 onder 
vermelding van ‘WNM’. 

Uitgeest - Donderdag 1 ju-
ni wordt de jaarvergadering 
gehouden van de IJsclub in 
De Zwaan om 19.30 uur. De 
agenda staat op de website 
van de IJsclub Uitgeest.

Jaarvergadering 
IJsclub Uitgeest



Kennismaking met voetbal bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag heeft een grote groep kin-
deren kennis gemaakt met de voetbalsport bij 
FC Uitgeest. Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 
10 jaar hebben op speelse wijze proberen te 
ontdekken of voetbal de sport voor hen is. Die 
speelse activiteiten stonden onder leiding van 
een jeugdtrainer (Rick Jonker) en dames (Lot-
te Smit en Roos Vrouwe) en heer (Stan Vrou-
we) uit de selecties van FC Uitgeest en met de 
medewerking van de selecties van het heren- 
en vrouwenteam van FC Uitgeest
In meerdere rondes hebben de kids geoe-
fend met verschillende voetbalelementen, zo-
als: dribbelen, slalommen, overspelen, schie-
ten, strafschoppen nemen en tegenhouden en 
het spelen van een partijtje. Jeugdtrainer Rick 
Jonker wist alle kinderen voor zich te winnen 
in de ballenfabriek. In de ballenfabriek kwa-
men bovengenoemde oefeningen aan bod, 
maar leerden kinderen ook samen te werken 
en te spelen. De strafschoppen werden geno-
men terwijl niemand minder dan aanvoerder 
van het eerste herenelftal, Stan Vrouwe, op 
doel stond.. 

Naast de technische oefeningen was er ook 
tijd voor oefeningen met een wedstrijd- en 
spelelement. Zo lieten Lotte Smit en Roos 
Vrouwe de kinderen tegen elkaar strijden in 
estafettes en partijtjes. Tot slot, werd de dag 
afgesloten met een potje flessenvoetbal. 
Wil jij het volgende seizoen ook meedoen aan 
de voetbalsport, geef je dan nu op. Ben je 5 
jaar of ouder? Dan ben je oud genoeg om lid 
te worden van FC Uitgeest. Jouw aanmelding 
wordt meegenomen bij de indeling voor het 
volgende seizoen.

De column van Monique.....

Het vuil wordt in Uitgeest sinds de maand april anders verzameld en opgehaald. Scheiden 
is het nieuwe toverwoord en deze manier kan rekenen op mijn sympathie. Als kleuter had 
ik een diepe fascinatie voor de vuilnisophaaldienst. Niet omdat ik gek was op vuil en ook 
niet vanwege de grootte van de wagen maar gewoon omdat de vuilnisman altijd zo vriende-
lijk naar mij zwaaide als ik voor het raam stond te kijken. Het was een stilzwijgende liefde, wij 
werden immers gescheiden door glas. Ik kwam hem een keer tegen in het dorp toen ik bij 
mijn moeder achterop de fiets zat. In volledige extase riep ik heel hard: “Halloooo vuilnisbák!” 
Ik denk dat hij het mij vergaf. Net zoals de groenteboermevrouw het mijn, destijds vierjarige, 
zoon vergaf toen hij haar op straat herkende met: “Hé dahaag wortel!” Mijn vuilnisfascina-
tie ging over en het is nu zelfs zo dat ik die hele vuilnisbak of rolcontainer gemakkelijk aan de 
weg vergeet te zetten en daar ben ik niet de enige in. Mijn man en ik hebben geen specifie-
ke taken op dit gebied. Wie er aan denkt en tijd heeft, zet dat ding de avond van te voren aan 
de weg. Het is dus al een paar keer voorgekomen dat wij het allebei vergaten. Als je dan op 
maandagochtend om 07.15 uur, half slapend, een rommelend geluid uit een straat verderop 
steeds dichterbij hoort komen en je je langzaam maar zeker realiseert wat dat geluid is, dan 
word je niet lekker wakker. 
Verschrikt trakteer ik mijn man dan op een enorme por in zijn nog slapend lichaam en krijs: 
“DE BAAAK!” waarna wij gelaten constateren dat het toch al te laat is en dat het een suffe 
actie is die verstrekkende gevolgen kan hebben. Vooral ’s zomers want dan is een bak in de 
volle zon niet makkelijk twee weken lang madenvrij te houden.  Hoe nijpend de situatie ook, 
wij zijn beslist niet van plan in pyjama de straat op te rennen, er zijn wel degelijk grenzen. De 
oplossing is eigenlijk vrij simpel. Zo’n 100 meter verderop in een tegenoverliggende straat, 
wordt de bak pas ’s middags geleegd. Dus als wij weer eens te laat zijn dan kunnen wij eerst 
nog even rustig ontbijten. Echt hoor niks aan de hand. Vervolgens pakt mijn man relaxed de 
bak en gaat er hoopvol een stukje mee lopen naar die tegenoverliggende straat waar samen-
scholende bakken staan. Dat kan verbaasde blikken opleveren. Want iemand met een con-
tainer aan de hand die ondertussen in andere containers loert heeft toch iets triestigs, maar 
daar trekt hij zich precies niets van aan. En een stukkie lopen vindt hij ook prima. Het wordt 
pas vervelend als ze de ophaaltijden of route gaan wijzigen, dan duurt het zoeken naar de 
juiste afhaalplek soms wat lang. Dus als u een verward ogende man met een vuilcontainer 
ziet wandelen, niet meteen de politie bellen a.u.b.

Monique Teeling

Bak

De Zien gooit vrijwilligers 
niet in het diepe!

Uitgeest - De kassa draait, 
het water golft, de zwemles-
sen zijn weer in volle gang en 
de ligweide rondom het bad 
wordt netjes bijgehouden. Je 
hoort de kinderen die zich 
vermaken op de achtergrond 
en je kunt de warme zon op 
je huid voelen. De lente is be-
gonnen en zwembad De Zien 
is weer geopend. Na een suc-
cesvolle opening op 27 april 
zijn alle vrijwilligers weer be-
zig om het bad mooi, gezel-
lig en draaiende te houden. 
De kassavrijwilligers zitten 
weer op hun plek om ieder-
een met een geldig kaartje 
welkom te heten en een fijne 
dag te wensen. De toezicht-
houders staan weer naast het 
bad om ervoor te zorgen dat 
het zwembad een veilige plek 
blijft. En ook de watermakers 

zijn druk in de weer om het 
water schoon en op de juiste 
temperatuur te houden. 
Lijkt het jou leuk om nieu-
we mensen te leren kennen, 
door achter de kassa te zitten 
om mensen te verwelkomen 
in het bad dat volledig op 
vrijwilligers draait of mee te 
werken in het horeacateam? 
Of heb je zin om technisch 
bezig te zijn met de kwaliteit 
van het bad? Laat het weten 
via vrijwilligers@zwembad-
dezien.nl.

Het zwembad is op zoek naar 
vrijwilligers om de kassa-, 
horeca- en watermakers-
teams te versterken. Geen 
ervaring is geen bezwaar. Je 
wordt door ervaren vrijwilli-
gers ingewerkt. De Zien gooit 
je niet in het diepe!

Openluchtdienst Protestantse 
gemeente

Uitgeest/Akersloot - Een 
hagenpreek…is een predica-
tie in het open veld in de eer-
ste tijd van de Reformatie. 
In Akersloot heeft men daar 
de afgelopen jaren een tra-
ditie van gemaakt: een fees-
telijke buiten-gewone dienst 
van de Protestantse Ge-
meente Uitgeest-Akersloot 
samen met de RK parochie 
‘Bron van levend water’ in 
Akersloot. Men komt, net als 
voorgaande jaren, op zon-
dag 4 juni bij elkaar op het 
Scoutingterrein aan de Roe-

mersdijk in Akersloot. Voor-
gangers zijn de heer Jan Wil-
lem van der Straten en pas-
tor Henk Hudepohl. Een oe-
cumenisch projectkoor, we-
gens succes geprolongeerd, 
zingt het hoogste lied. Aan-
vang 10 uur. Na afloop drin-
ken de aanwezigen koffie 
met elkaar. 
Neem zo mogelijk uw eigen 
(tuin)stoel mee.
Mocht het weer slecht zijn, 
dan wordt uitgeweken naar 
de RK-kerk aan de Kerklaan 
in Akersloot.
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Ophalen gft-afval
In week 23 wordt het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaaldagen 
zijn als volgt: wijk 1, vrijdag 9 juni; wijk 2, dinsdag 6 juni; wijk 3, woens-
dag 7 juni; wijk 4, donderdag 8 juni; wijk 5, vrijdag 9 juni.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieuwe afvalka-
lender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

160 verkeersdiploma’s uitgereikt
Wethouder Anke de Vink-
Hartog heeft op donder-
dag 18 mei 2017 per-
soonlijk circa 160 ver-
keersdiploma’s uitge-
reikt aan leerlingen van 
verschillende basisscho-
len van Uitgeest op het 
plein voor het gemeente-
huis. 

De leerlingen kregen van haar 
tevens een klein presentje: 
een hanglampje op batterijen 
in verschillende kleuren. Daar-
naast kregen ze een flesje fris-
drank. 
 
Dick Kortekaas, Anja Rasch en Leonoor Koning namen als vrijwilliger voor het 
twintigste jaar de coördinatie van het verkeersexamen en de diploma-uitrei-
king voor hun rekening. Dit jaar deden ze dat voor de laatste keer. Er zijn in-
middels vier gegadigden die alle voorbereidingen gaan doen.

Project ‘Fit & Vitaal 60+’ 
gestart in Uitgeest
De zestig al (ruim) ge-
passeerd en nog lekker 
fit en vitaal door het le-
ven gaan? Dat kan nu 
in Uitgeest! Op initi-
atief van wethouder 
Vink-Hartog ging on-
langs het nieuwe pro-
ject ‘Fit & Vitaal 60+’ 
van start. De organisa-
tie van dit project is in 
handen van Buurtsport-
coach Astrid van Baar 
van Alkmaar Sport. 

Voorafgaand aan het project vond op 10 mei de jaarlijkse gratis Fit-test 
plaats. Op deze test kwamen 16 geïnteresseerden af, die allen grondig 
werden getest op hun fitheid. 13 deelnemers hebben zich vervolgens in-
geschreven voor het project ‘Fit & Vitaal 60+’. ‘Fit & Vitaal 60+’ bestaat 
uit twee lessen per week, gedurende acht weken. Een les duurt een uur. 
Het lesaanbod is zeer gevarieerd. Zo is er een samenwerkingsverband 
aangegaan met Fysiotherapie Uitgeest, dat eenmaal per week een les ver-
zorgt. De andere lessen worden bij verschillende sportverenigingen in 
Uitgeest gehouden. Zo start MHC Uitgeest met (walking) hockey. Natuur-
lijk is er na het sporten tijd voor een gezellig kopje koffie. Na acht weken 
vindt er een eindtest plaats en wordt er gekeken of de deelnemers ook 
daadwerkelijk fitter geworden zijn!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar Astrid van Baar, telefoonnum-
mer 06-52306786. 

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN
W.J. Schaap, w/v Heijmans, 87 jaar
M.M. Weijers, e/v Lommers, 88 jaar
C.G. Terra, w/v A. Rodenburg, 96 jaar

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
N. Verdonk en S. Hamerpagt

GEHUWD
R.F. Hellingh en E. Nieuweboer

GEBOREN
Romée Aaryn Ronja, dochter van M.A.M. van Velzen en J. van 
Oostveen, Jasmijn Yindee Elsten, dochter van R.J.A. Elsten en 
C. SlatmanJanou Julia Kager, dochter van E.A.M. Bruggeling en 
J. Kager

Wethouder Anke de Vink-Hartog (tweede van 
links) bezocht de eerste les.

Gemeentehuis en werf gesloten
Het gemeentehuis en de gemeentewerf (afvalbrengstation) zijn gesloten op 
maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag).

€ 160 miljoen extra subsidie voor 
duurzaamheidsmaatregelen 
Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie be-
schikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde om-
geving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie 
duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als onderne-
mers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, 
zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pellet-
kachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home dis-
plays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor 
subsidie via andere regelingen.  

Dit is onder andere bepaald in het convenant dat 23 mei 2017 is gete-
kend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer 
Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. 
Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van 
het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord. Die 
besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 
huishoudens. Meer informatie over het convenant en het energieakkoord 
vindt u op de site www.rijksoverheid.nl 

Meer informatie
Heeft u vragen over subsidieregelingen met betrekking tot duurzaam-
heidsmaatregelen? Dan kunt u terecht bij het gemeentelijk Duurzaam 
Bouwloket voor gratis informatie en onafhankelijk advies. Doe de subsi-
diecheck via www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen en u krijgt 
alle nodige informatie toegestuurd. 

Gratis en onafhankelijk
Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket wordt door Uitgeest ingezet om 
bewoners van A tot Z verder te helpen bij het verduurzamen van de wo-
ning. U kunt er terecht voor al uw vragen over: duurzaam (ver)bouwen, 
energie besparen, energie opwekken, subsidieregelingen en betrouwba-
re uitvoerende bedrijven. Ga voor meer informatie naar de website: www.
duurzaambouwloket.nl of stel uw vraag aan een adviseur, door te mailen 
(info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56).

Wethouder Anke de Vink reikt op een plein 
vol leerlingen de verkeersdiploma’s uit 
(foto: Etienne Heemskerk).

Bijzondere raadsvergadering: 
geen pannenkoeken
Woensdagmiddag 31 mei 2017 begint om 16.00 uur een bijzondere raads-
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis, georganiseerd door de 
gemeenteraad en de Jeugd- en jongerenraad. In het kader van het jaarlijkse 
project Jongeren en politiek kiest de gemeenteraad het beste van de idee-
en die de laatste tijd voor dit doel zijn ontwikkeld door de groepen 7 van de 
Uitgeester basisscholen. De vergadering is openbaar toegankelijk en duurt 
tot circa 17.30 uur. In tegenstelling tot eerdere berichten is de afsluitende 
pannekoekenmaaltijd alleen bedoeld voor raadsleden en scholieren. Vanwe-
ge de zeer grote belangstelling zijn bezoekers van harte welkom bij de ver-
gadering, maar kunnen zij niet mee blijven eten. Onze excuses voor de mo-
gelijke verwarring.
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